
Blomdalen skole 
Kallhammerveien 2A 
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Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
Melde fravær: send SMS til +47 59 72 45. Start SMS med HERU1 

 

LÆRINGSPLAN 8B UKE 34 

2022/2023 

Informasjon: 
📌Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur hver dag.📚 

 

• På fredag skal vi på ekskursjon til Sjøsanden med prosjektet «Livet i 

fjæra». Se på planen under «naturfag» for å se hva dere må ha med 

dere til denne dagen       

 

• I forbindelse med at skolen har innført digital samtykkemodul fra 

IST, ber vi foresatte om å logge seg inn i foreldreportalen i IST og 

registrer e-postadressen sin innen onsdag 24.august. Les mer om 

dette på skolens hjemmeside www.blomdalen.no  

 
runa.berget.hedegart@lindesnes.kommune.no mob: 93883008 

Meld fravær ved å sende sms til +47 59 72 45. Start SMS med HERU1. 

 

Timeplan for klasse 8B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk  Naturfag Matte Norsk Språk/arbeidsliv 
 

2 Norsk Kroppsøving Svømming K&H "Livet i fjæra”  
Vi er på Sjøsanden 

fra 09:00-13:00.  
3 Naturfag Kroppsøving Språk/arbeidsliv K&H 

4 Naturfag Musikk Engelsk KRLE 

5 Samfunn Musikk Engelsk Samfunn 

6 Engelsk Biblioteks-
time 

Valgfag Matte Samfunn 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Du skal prøve å si hei eller god morgen til alle i klassen hver dag denne uka        
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Fag A B C 

Norsk 

 

Læringsmål: Kunne fortelle om noe du har lest 

På tirsdag skal vi på omvisning på biblioteket i 6.time. Da må alle låne med seg en bok som de har lyst til å lese. Lekse i norsk denne uka er å 

lese 15minutter på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i boka dere har lånt        
På fredag skal du fortelle noen i klassen 3 ting om en karakter du har lest om i boka di. 

Matte 

 

Læringsmål: Lære ulike regnestrategier med de 4 regneartene 

Til fredag: Eget ark deles ut på mandag. Vi øver litt på oppgaver til nasjonale prøver. Det holder med å skrive svaret, men prøv å huske 
hvordan du kom frem til det. 

Engelsk 

 

Læringsmål: Tell me about yourself 

Be prepared to tell your classmates about yourself and your interests.  

Naturfag 

 

Læringsmål: Delta i arbeidet med å undersøker arter på prosjektet “Livet i fjæra” 

På fredag må du huske å ta med:  
- Niste  
- Varm genser og vanntett jakke hvis det regner (trekk 

til sekk)  

- Klesskift (tørre sokker)  
- Lite håndkle 
- Sitteunderlag 
  

 - Kamera eller smarttelefon for 
bildedokumentasjon fra feltarbeid og 
for bruk av artsregistreringsapp 
 

Samfunnsfag 

 

Læringsmål: Å kunne forklare begrepet identitet 

Lekse til torsdag: skriv ned en ordforklaring på begrepet identitet som du tar med til timen. 

KRLE 

 

Læringsmål: Kunne samtale om, og stille spørsmål knyttet til etikk og moral 

Øve på håndbak       

Kunst og Håndverk 

 

Læringsmål: 

   

Musikk 

 

Læringsmål: Gjennomføre rytme- og lytteøvelser sammen med de andre i klassen. 

Vi bruker de første musikktimene på å bli kjent med hverandre og musikkrommet. 

Kroppsøving 

 

Læringsmål: Kunne anerkjenne forskjeller mellom seg selv og andre i lekaktiviteter. Øve på å inkludere alle i leker og aktiviteter. 

Kroppsøving: Vi er ute og har forskjellige leker og bli kjent-aktiviteter. Ta med gymtøy, skift og det du trenger for å dusje.  

Svømming onsdag: Husk å ta med svømmetøy, briller hvis du ønsker det, og håndkle. Vi går gjennom regler for svømmingen og har noen 
vanntilvenningsøvelser på grunna.  



Engelsk fordypning 

 

Læringsmål: 

   

Spansk 

 

Læringsmål: Kunne hilse og presentere deg 

Denne uka får du lærebok. Les s. 8-9, lær ordene på side 9, glosetest fredag.  

Tysk 

 

Læringsmål: Kunne hilse og presentere deg, kunne telle til 12 med god uttale 

Øv på å telle til 12 med god uttale. 

Info om valgfag: 

 

Ta kontakt med 

rådgiver, Hanne hvis 

du lurer på noe! 

 

Nå skal du på 8.trinn velge det valgfaget du aller helst kan tenke deg for dette skoleåret.  Dette faget skal du ha i et år, du velger nytt neste 
skoleår.  Skolen klarer dessverre ikke å gi alle elever førsteønsket sitt, men i løpet av 3 år, ønsker vi at alle elever skal ha fått førstevalget sitt 
en gang.  Derfor er det viktig at du kan tenke deg å ha både andre og tredjevalget ditt!  

    
Dere på 8.trinn velger mellom følgende fag:  
Produksjon for scene  
Innsats for andre  
Fysisk aktivitet og helse  
Medier og kommunikasjon  
Friluftsliv  
Design og redesign  
Ideer og praktisk forskning  
Utvikling av produkter og tjenester  
  
Hvis dere vil lese mer om fagene, sjekk hjemmesiden blomdalen.no  
  
Onsdag 24.august får du informasjon om alle fagene i valgfagtimene, da skal du også levere dine ønsker!  Du gjør det på skolen.  Hvis du 
trenger litt mer tid til å tenke deg om, må du senest levere dine ønsker torsdag 25.august kl 1800.   Dette gjør du ved å gå inn på denne 
lenken: https://forms.office.com/r/LvV5BYfZit 

 

 


